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Výsledky voleb
do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
konané ve dnech 14. a 15. 6. 2002 v Šitbořicích
č. Subjekt
1
2
3
5
6
7
8
9
11
12
13
15
16
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

počet hlasů

Národně demokratická strana
Demokratická liga
ČSSD
ODA
Volba pro budoucnost
Humanistická aliance
Akce za zrušení Senátu
Naděje
Republikáni Miroslava Sládka
Cesta změny
Česká strana národně socialistická
Strana zdravého rozumu
Strana venkova
Česká pravice
Republikáni
Sdružení nezávislých
ODS
KSČM
Moravská demokratická strana
Koalice KDU - ČSL, US - DEU
Strana za životní jistoty
Pravý blok
Strana zelených
Počet oprávněných voličů
Počet zúčastněných voličů
Celkový počet platných hlasů
Neplatné hlasy

0
1
282
1
1
1
4
7
3
3
1
3
11
0
1
27
80
140
8
362
15
4
18
1507
975
973
2

%
0
0, 1
28, 92
0, 1
0, 1
0, 1
0, 41
0, 72
0, 31
0, 31
0, 1
0, 31
1, 13
0
0, 1
2, 77
8, 21
14, 36
0, 82
37, 13
1, 54
0, 41
1, 85

64, 7

Volební komise děkuje všem občanům, kteří se zúčastnili voleb
a projevili tak zájem o dění v naší republice.
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Aktuality z obce
I n f o r m a c e
Švýcarská návštěva
V podvečer 10.5. znovu před radnicí zastavil
mikrobus, který přivezl návštěvu z naší družební
obce Dinhard ve Švýcarsku. Protože letos na jaře u
nich proběhly komunální volby, přijel bývalý starosta

Peter Uhlmann i nově zvolený starosta Peter
Matzinger. Spolu s nimi přijeli i nově zvolení
zastupitelé a obecní písař Werner Schmied.
Především však mezi nimi byli zástupci jejich hasičů.
Cíl této návštěvy byl dvojí. Jednak potvrdit, že i nové
zastupitelstvo má zájem udržovat družbu s naší
obcí, a dále zástupci hasičů přijeli předat šitbořickým
kolegům hasičskou stříkačku. O tomto záměru jsme
Vás již informovali v minulém čísle Štengaráčku.
Stříkačka byla do Šitbořic dopravena na náklady
Švýcarské strany již koncem dubna.
Delegace byla přijata na radnici. Potom byli
hosté ubytováni na Orlovně. Se zájmem si prohlédli
celý Společenský dům. Na oficiální večeři se
seznámili s představiteli našich hasičů a večer také
proběhlo utkání radnic v Bowlingu - Švýcaři vyhráli.
Druhý den jsme spolu s hosty navštívili Mohylu míru
a zámek ve Slavkově. Odpoledne, za hojné účasti
našich občanů, proběhl hlavní bod návštěvy hasičské cvičení a první použití nové stříkačky. Při
pěkném počasí nejdříve ukázali svoji dovednost
nejmladší hasiči chlapci a děvčata - žáci. Toto
vystoupení a šikovnost nejmenších na naše hosty

o b č a n ů m
velmi zapůsobilo. Potom byla přistavena Švýcarská
stříkačka a hosté včetně obou starostů minulého i
současného perfektně předvedli, jak funguje. Byla
spolehlivá jako pověstné švýcarské hodinky. Potom
velitel Švýcarských hasičů proškolil naše zástupce
se zásadami obsluhy stříkačky. Na závěr akce
předali Leopold Konečný
a
Antonín
Kaňa
symbolický dar - plastiku
sv. Floriána patrona
hasičů a vyslovili přání
„ať nikdy nebude třeba
použít tuto stříkačku ve
skutečné akci, a ať sv.
Florián chrání i jejich
obec před požáry. “
Večerní společné
posezení s pohoštěním
venku
u
hasičárny
připravili naši hasiči. Při
tomto
příjemně
stráveném
večeru
proběhla řada jednání o
další spolupráci našich
obcí. Bylo dohodnuto, že
letos na podzim pojede
do Dinhardu delegace ze
Šitbořic, ve které budou i
zástupci hasičů. V neděli
12.5. po snídani si ještě
hosté prohlédli obec.
Bylo ještě dohodnuto, že
našim hasičům věnují
sady hadic a požárnickou výstroj.
Naši hosté především velmi ocenili pozitivní
změny, které se v naší obci udály od r. 1996, kdy
byla družba navázána. I my jsme přesvědčeni, že
toto přátelství a výměna zkušeností posouvá naši
obec vpřed.

Ing. Josef Zelinka
místostarosta

Farní rada
Duchovní správce naší farnosti v souladu
s doporučením pana biskupa vyzval věřící, aby si
zvolili své zástupce do farní rady. Volby proběhly
krátce po Velikonocích. Po sečtení hlasů také se
souhlasem navržených kandidátů má nová farní
rada toto složení:
Jiří Daniel, Jenovéfa Danielová, Antonín Fiala,
Bronislav Kolegar, František Krupička, Jan Krupička,
Petr Krupička, Zdeněk Lengál, Josef Linhart, Anděla
Linhartová, František Navrátil, Hana Navrátilová, Jiří
Viktorin, Mikuláš Vozdecký, Josef Zelinka.

strana 3

Ing. Josef Zelinka
místostarosta

ŠTENGARÁČEK – zpravodaj obce Šitbořice

Co řešila obecní rada a
obecní zastupitelstvo:
(duben až červen)
•
•

Definitivní rozpočet na rok 2002
Schválila konečnou verzi Územního plánu
obce Šitbořice
• Výběr technologie čističky odpadních vod
(ČOV)
• Příprava výběrového řízení na dodavatele
stavby ČOV
• Výběrové řízení na dodavatele stavby ČOV

2/2002 - červen

• Připravit a projednat novou smlouvu s BingoRozmarýn Brno
• Výstavbu
sportovního
areálu
včetně
zabezpečení závlahy
• Spolu s ředitelstvím ZŠ připravit prevenci proti
drogovému ohrožení naší mládeže
• Prodej akcií ČS
A mnoho dalších obecních záležitostí - žádosti
a stížnosti občanů, údržba obce atd.
Ing. Josef Zelinka
místostarosta

Vyhodnocení ankety občanů
Ke konci loňského roku byla provedena v obci
anonymní anketa s cílem získat vaše názory na
řízení obce a dění v obci. Celá anketa byla
rozdělena do 8 oblastí a obsahovala celkem 56
otázek. Byla doručena všem občanům nad 15 let.
Děkujeme všem, kteří si našli čas, anketu vyplnili a
odevzdali.

Výsledky
Již v úvodu anketního lístku bylo oznámeno, že
s výsledky budou všichni občané seznámeni na
veřejném zasedání zastupitelstva (bylo provedeno
19. 4. 2002) a ve Štengaráčku. Jak na obecním
zastupitelstvu, tak v tomto Štengaráčku je možno
z důvodu velkého rozsahu seznámit jen s částí
výsledků. Do úplné verze však můžete nahlédnout
na chodbě obecního úřadu nebo na internetových
stránkách www.raz-dva.cz/stengaracek (třeba v naší
obecní knihovně).
Vyhodnocení všech odevzdaných anket bylo
pracné a velmi časově náročné, proto nebylo
zařazeno do Štengaráčku dříve.
Celkem bylo vyhodnoceno 334 anketních
lístků. I když se jedná pouze o asi 20 % z celkového
počtu rozeslaných dotazníků, je to dostatečný počet
k tomu, abychom mohli brát zpracované výsledky
vážně. Výsledky posuďte sami.

Co s tím? k čemu to bylo?
Anketa slouží jako zpětná vazba nám
zastupitelům, může pomoci při rozhodování, co
naplánovat, co podpořit a naopak do čeho se
nepouštět.
Myslím si však, že výsledky mohou být
podnětem i pro Vás, občany této obce.

Co dál ? Zopakujeme to ?
To bude záležet až na nově zvoleném
zastupitelstvu. Osobně si myslím, že takové ankety
směřují určitým způsobem k většímu zatažení
občanů do společenského dění, a to že je správný
směr.
Od našich přátel ze švýcarské obce Dinhard
například víme, že u nich má obecní rada pouze
omezené pravomoci a o všech zásadních a
důležitých projektech a investicích se rozhoduje na
zasedáních všech občanů. Takovým způsobem to u
nás asi ještě dlouho fungovat nebude, ale přiblížit
bychom se mohli. Třeba tím, že do veřejného dění
přitáhneme více lidí, že vzbudíme zájem,
odstraníme lhostejnost k vandalismu, krádežím,
stáním aut na veřejných plochách, pobíhání psů – to
vše se vyskytuje v anketních otázkách. Velice často
se bez Vaší pomoci neobejdeme. V některých
otázkách jste vyjádřili svoji ochotu se na různých
akcích podílet. Jednoznačnou podporu mají
například vítání dětí do života a besedy s důchodci,
je však také zájem o činnost ve spolku historie obce
a obec. muzea, jste ochotni pomoci v budování
sport. areálu. Bohužel ne vše se v praxi potvrzuje.
Akce pro mládež v Orlovně, které mladší generace
v anketě požadovali, krachují často na nezájmu.
Bohužel, pokud chceme pořádání kulturních,
sportovních a vzdělávacích akcí na vesnici, musíme
se těch pořádaných taky zúčastnit – a to i tehdy,
když se nám právě moc nechce. To je nevýhoda
oproti městu, kde je mnohem více obyvatel. …ale to
už jsem se pustil do komentáře, a ten jsem chtěl
nechat plně na Vás.

Ing. Alois Kaňa
člen obecního zastupitelstva

Zpráva pro ty, kteří by chtěli přispět do příštího čísla:

UZÁVĚRKA JE 10.ZÁŘÍ 2002
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Počet vyhodnocovaných lístků

334

nezařaditelné

ženy nad 60 let

ženy 50-60 let

ženy 35-50 let

ženy 25-35 let

ženy do 25 let

muži nad 60 let

muži 50-60 let

muži 35-50 let

muži 25-35 let

muži do 25 let

Celkem hlasů
Celk.
odpovědí

Odpověď

www.raz-dva.cz/stengaracek

Vyhodnocení

Některé výsledky ankety občanů 2001

18

36

33

13

40

25

45

34

21

39

30

7
4

13
7

17
12

5
4

28
7

9
4

16
9

16
7

12
2

28
3

10
2

6
2

2
3

1
1

2
1

2
1

Jste spokojen s prací obecního zastupitelstva ?
ano
ne

50%
19%

161 322
61

Byl byste ochoten kandidovat do obecního zastupitelstva v roce 2002 ?
ano
nevím

9%
11%

30
36

316

2
1

8
7

5
10

2
2

0
3

0
5

Byl byste ochoten zapojit se do práce výborů, komisí obecního zastupitelstva ?
ano
nevím

15%
25%

46
77

313

2
6

9
10

9
10

2
5

6
7

1
7

8
7

6
12

0
5

2
4

1
4

9
15

2
6

13
7

5
17

14
17

15
6

3
2

6
11

6
9

Jste spokojen s možnostmi sportovního vyžití v obci ?
ano
ne

27%
40%

83 310 4
124
13

6
21

Byl byste ochoten brigádnicky pomoci při budování sportovního areálu ?
ano

28%

90

326

7

19

15

2

10

7

16

6

2

1

5

5
5

22
5

10
9

18
14

18
11

11
2

27
2

11
6

2

2
1
1

15
5
1

5
1

5

3
2
1

Jste spokojen s rozsahem poskytovaných služeb v obci ?
ano
ne

52%
27%

154 297
81

7
4

12
12

13
11

39
11
10

1

5
1

1
1
2

Které služby Vám v obci chybí ?
lékárna
bankomat
průmysl. prodejna

1

2

1

1

Jednotlivým investicím přiřaďte pořadí dle důležitosti (vyhodnocováno pouze 1. a 2. pořadí)
čistička
sport. areál
vozovky, chod.

1
3
2

195 598 10
99
9
188
14

22
10
15

16
16
26

9
5
9

21
9
13

13
6
17

28
9
29

27
6
25

14
3
13

24
16
20

11
10
7

4

7
9
8
6
2

6
7
7
6
1

5
4
2
1
1

4
9
4
1
1

3
3
1
3
2

Co se Vám v naší obci nejvíc nelíbí ? Co Vás v obci nejvíce trápí ?
stav vozovek
volně pobíhající psi
vandalismus
Stav Divácké ulice
nedostatek a špatný stav chodníků

49
48
35
24
16

461

4

1
4

5
3
4
1

11
4
3
3

2
2

7
1
2
1

3
4

Slovo na prázdniny
Začínají nám prázdniny, něco na co se naše
děti tak moc těšily a nám dospělým začne doba
dovolených. Začneme prožívat léto tzv. naplno. To
léto, které je plné barev a světla. Všechno bude opět
prozářeno sluncem. Už teď kvetou růže, vlčí máky a
na loukách spousty květin, které jen málokdo zná
jménem. Bude tu krásný večerní vánek, který hladí
klasy nazlátlé pšenice a je takovou vlastně tichou
modlitbou.
Světlo a život jsou dva hlavní znaky léta. Není
možné ho nevnímat. Léto nám nabízí vidět a cítit víc
krásy, než je vůbec možné jindy v životě. Jsou to
požehnané chvíle vhodné ke vzpomínání, k snění o

budoucnosti i o věčnosti, je to čas i k důvěrnému
rozhovoru s Bohem. Tyto chvíle nadlehčují náš život
a spojují harmonii přírody s naším neustále
neklidným nitrem. Ony nám vlévají pokoj a jistotu o
Boží dobrotě, která se projevuje v různorodé podobě
a kráse léta.
A tak vám všem přeji příjemnou a krásnou
dovolenou, abyste se domů vrátili zdraví, šťastní a
odpočatí. A abyste mohli tak jako apoštolové
vyprávět, co jste krásného viděli a dobrého jste
vykonali.
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Základní škola
Ohlédnutí za školním rokem
V letošním roce se škola zaměřila na další
prohlubování
spolupráce
s rodiči.
V rámci
realizovaného projektu školy jsme mohli uskutečnit
vzdělávací zájezdy pro celé rodiny. V listopadu jsme
navštívili Prahu a v dubnu jsme strávili příjemnou
neděli
v Centru
ekologické
výchovy
na
Chaloupkách. Celý den prožili rodiče s dětmi
v přírodě a plnili zajímavé disciplíny: řezání kmene
na čas, poznávání stromů a živočichů, test
„správného sedláka“, roubování stromů.
Rodiče vítáme ve škole rovněž při společných
posezeních, na nichž se jim děti pochlubí, co již umí,
mohou se také seberealizovat při výrobě společných
výrobků. Letos se navíc seznámili s technikou
malování na hedvábí a ubrouskovou technikou
„decoupage“. Výrobky našich žáků si mohli všichni
občané prohlédnout na veřejných výstavkách
v prodejně textilu.
Naše
škola
byla
vyhlašovatelem
celorepublikové výtvarné soutěže „Jíme zdravě“ a
nejlepší
výtvarné
práce
byly
oceněny
jihomoravskými malíři a vystaveny na vernisáži ve
škole. Soutěž děti zaujala a našla i odezvu v mnoha
dalších školách, proto chceme v září 2002 vyhlásit
druhý ročník na téma „Volný čas pro zdraví“.
V tomto směru byly pro všechny velkým
přínosem zajímavé besedy s dětským lékařem,
psychology,
rehabilitačními
cvičitelkami,
gastroenterologem a gastronomem. Zvláště beseda
s pracovníky, lékaři a klienty z léčebny toxikomanie
bezprostředně zapůsobila na zúčastněné zástupce
dětí starších ročníků. Máme zato, že tato exkurze do
Krizového centra byla dalším důležitým krokem
v prevenci a odolnosti proti negativním vlivům.
Ve spolupráci s Obecní radou připravuje škola
pro rodiče a žáky 8. a 9.ročníku ještě před

prázdninami
výchovně
vzdělávací
besedu
orientovanou na seberealizaci dětí ve volném čase
mimo školu. Součástí besedy budou informace o
současných platných právních normách občanského
soužití týkající se chování dětí na veřejnosti a míře
zodpovědnosti dětí a rodičů.
Rodičům přejeme, aby si vždy našli dostatek
času pro své děti, a to zejména o prázdninách, kdy
děti vyžadují zvýšenou péči a pozornost. V
současné době, kdy se ve společnosti projevují sílící
tendence v šíření návykových látek a v projevech
vandalismu, doporučujeme, aby se rodiče více
zaměřili i na vedení dětí k smysluplnému a
současně příjemnému využívání jejich volného času.
Blíží se čas, kdy se rozloučíme s žáky
9.ročníku. Těší nás, že všichni žáci naší školy byli
dobře připraveni a uspěli při přijímacích zkouškách.
Přejeme jim, aby se všem stejně dobře dařilo i
v dalším studiu.
Za několik dnů budou třídy prázdné, ale
pracovní ruch neutichne. Rozběhnou se přípravné
práce projektu Internet do škol. K 1. září chceme
dětem připravit učebnu s novým počítačovým
vybavením a novým nábytkem. Také školní družina,
některé učebny a kabinety mají být v průběhu
prázdnin dovybaveny. Úpravy se neobejdou bez
spolupráce a finanční pomoci Obce, a proto
děkujeme Obecní radě, Obecnímu zastupitelstvu a
Školské a kulturní komisi za trvalou podporu školy.
Milé děti, Vám přejeme krásné prázdniny, plné
sluníčka, radosti a pohody. Buďte na sebe opatrné,
užijte si volna a nezapomeňte na slušné chování a
pomoc druhým, aby rodiče i spoluobčané z Vás měli
radost.

Jarmila Novotňáková
ředitelka školy

Mateřská škola
Už druhým rokem jsme zajistili pro děti
plavecký kurz v Hustopečích. Plavání letos
úspěšně absolvovalo 25 dětí v jarním termínu od
března do května. Všechny děti získaly vysvědčení
v podobě kapříka se šupinkami a jedničkou. Čtyři
chlapci získali mimořádnou šupinku, protože
uplavou 5 m.
Opravdoví plavci, kteří zaslouží pochvalu:
• Jožánek Košvica
• Jiřík Vozdecký
• Kubík Piskáček
• Jiřík Franěk

zaměstnanci mateřské školy
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Pravda o společenském domě
O h l é d n u t í

z a

r o k e m

Dne 15. 06. 2001 byl slavnostně zahájen provoz
SD za přítomnosti široké veřejnosti a osobností
zvučných jmen.
Očekávání provozu a fungování SD bylo veliké
a také velmi odlišné od toho, co ukázala skutečnost.
SD - bývalá Orlovna je téměř středem obce.
Zde se má odehrávat převážná část kulturního dění
nebo alespoň to tak bylo plánováno. Je tomu však
jinak.
Začnu tedy u kina. Kino bylo zprovozněno až
několik měsíců po otevření SD, a to z důvodu
neustálých problémů technického rázu. Koncem
listopadu se zdálo být vše v pořádku, proto byl
promítnut první snímek "Tmavomodrý svět". Byl to
film prvotřídní kvality - tedy měl být, kdyby. . .
Promítárna, bohužel, nebyla v takové stavu jak
má být ani začátkem tohoto roku. Bylo nutné provést
ještě několik dalších nevyhnutelných oprav. Nyní je
snad vše v pořádku jak po technické, tak i provozní
stránce. Promítané filmy jsou nejnovější tituly za
nejvyšší možné půjčovné. Promítnutí jednoho filmu
přijde firmu na Kč 2500,-, tzn. jen pro vrácení
nákladů je potřeba, aby přišlo 50 návštěvníků. A to
ještě nutno podotknout, že výdělek je za této situace
nulový. Na přání hostů a Obecního úřadu, který má
eminentní zájem o to, aby se v obci něco dělo, bylo
promítání přesunuto z úterý na neděli, přestože i
následující den se vstává do práce (což byl
argument na neúčast) a zasedací pořádek byl
uspořádán na způsob kinokavárny s možností
občerstvení. Avšak i tak je návštěvnost velmi nízká.
Nevydělá se ani na náklady a firma dotuje a
prodělává na každém promítání. Tato realita vede k
neodvratitelné skutečnosti. Kino bude opět zrušeno pokud se nezvýší návštěvnost alespoň na 50
platících. V nejbližší době plánujeme promítnutí
nových filmů a to v červnu komedie "Deník
princezny", v červenci tolik reklamovaný "Bulšit" a v
srpnu velkofilm "Král Scorpion". Tyto snímky jsou již
neodvolatelně zarezervovány, proto musí být
promítnuty. A pak se uvidí. Stále věřím, že tyto tituly
zaujmou a my nebudeme nuceni promítání zrušit.
Bowling je společenská hra, a to musím přiznat,
že velmi zajímavá a zábavná. Máme tu 2 dráhy,
které zejí prázdnotou, přestože všude jinde hráči
čekají i měsíc, než si mohou konečně zahrát. A v
Šitbořicích, jak se zdá, bowling místní příliš nebere.
V měsících říjnu, listopadu a prosinci jsme se
pokusili zrealizovat turnaj v bowlingu. Bylo
plánováno pět turnajů s odměnou za první tři
umístění Kč 2000, -, 1000,-, 500,- a následně turnaj
hlavní předvánoční, kde hlavní výhrou byla peněžní
prémie ve výši Kč 5000,-. Kromě dvou velkých fandů
a stálých hostů nikdo neprojevil zájem.
Je pravdou, že náš - ne náš, ale Váš, šitbořický
- bowling má nevýhodu, že je umístěn ve 3. patře, a
to není příliš šťastné řešení, ale vzhledem k délce
drah jiné prostory nebyly. Provoz bowlingu je velmi

p r o v o z u

omezen provozem sirných koupelí a masáží, které
vyžadují pro své relaxační zaměření klid. Ukončení
je podmíněno nočním klidem ve 22:00h. Ale ani přes
víkend, kdy jsou dráhy v provozu celé dny, o ně není
zájem. Začátky byly skvělé. Ovšem ouha, i tu jsme
narazili. Z důvodu omezených financí na zřízení
bowlingu byly dráhy pořízeny firmou, která se k
počátečním závadám a reklamacím stavěla velmi
nekorektně. Přišli jsme přišli o převážnou část
klientely. Závady jsme byli nuceni odstranit a
bowling uvést do provozu vlastními silami a
prostředky.
Nyní je bowling v pořádku, ale je k ničemu, když
jej nikdo nehraje. Cena je přiměřená okolním
hernám, a to Kč 150,- za hodinu na 1 dráze. Je
škoda, že se mezi místními nenajde více aktivních
příznivců. Máme tu něco, co jen tak někde nemají a
velice málo si toho považujeme. Najdou se i takoví,
kteří spíše škodí. I přes několik upozornění a nápisů
ničí dráhy používáním obuvi s černou podrážkou
plnou kamínků a hřebíků. Proč jsou dnes lidé tak
nepřejícní, nevím, ale alespoň mne to velmi mrzí.
V restauraci nabízíme snad všechno, na co si
jen kdo vzpomene. Nealko nápoje, široký a
rozmanitý výběr alkoholu, tolik žadoněné pivo
Pilsner Urquell, černý Kozel, Radegast desítku, víno
jak obyčejné, tak i archivní kousky, míchané nápoje
a koktejly, denní meníčko včetně polévky, minutková
jídla, pizzu. Co víc si normální člověk může přát?
Pokoušíme se dělat mimořádné akce se
zvýhodněnou cenou nápojů, nabízíme i akce jako
jsou zvěřinové dny nebo jen víkendový zvěřinový
guláš. I zde se setkáváme s nezájmem. Je pravdou,
a to dosti zdrcující pravdou, že místní kuchyně
donedávna nebyla příliš uznávanou a vyhledávanou.
Ovšem po sjednané nápravě máme nyní nového
kuchaře - jednoho z Vás také Šitbořáka - a ten vaří
skutečně skvěle. Nasvědčuje tomu i fakt, že od
počátku jeho působení nebyla jediná výtka ke
kuchyni. A proto bych Vás ráda jménem celého
kolektivu SD pozvala k posezení v místní restauraci
a popřála Vám "Dobré chutnání".
V nedávné době jsme zahájili provoz
restaurační zahrádky. Místní omladina posedávala
na schodech a lavičkách s nápoji v ruce, což nebylo
příliš dobrou vizitkou SD. Po měsíci přemlouvání
vedení firmy svolilo ke koupi plastového nábytku.
Jenže ejhle, zatím co našim zákazníkům se tento
vstřícný krok líbil, hned po prvním víkendu nastal
problém. Sousedé si začali stěžovat na hluk a rušení
nočního klidu. Tudíž jsme učinili opatření a to
takové, že byl provoz zahrádky omezen o víkendu
do 23:00h, což se ale samozřejmě nelíbí
zákazníkům, když musí doslova vstávat od rozpitých
nápojů. Nutno podotknout, že výtky se sypou na
naši hlavu. Nehledě na to, že z ekonomického
hlediska a jiných dalších důvodů, je to pro nás
nevyhovující. I přesto ale svůj slib dodržujeme. Není
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však vyloučeno, že budeme muset předzahrádku
zrušit, protože ihned po té následovala další
připomínka, abychom předzahrádku přesunuli k
hlavnímu vchodu do SD. Jestli to takhle půjde dál,
můžeme se dočkat i toho, že se sousedé usnesou,
abychom přesunuli zahrádku na střechu, a to je, jak
jistě sami uznáte, provozně nereálné. Jenom si
všichni marně lámeme hlavu, že nikomu předtím
nevadil hluk na lavičkách a postávajících skupinek
lidí před vchodem do restaurace. Takže vlastně
nevím, zda řeším problém nočního klidu nebo jistou
rivalitu vůči Společenskému domu. Ale budiž, jsme
lidé, měli bychom se umět domluvit. Vznikl problém,
domluvili jsme se a vyřešili ho. Ovšem takové
jednáni bylo zřejmě krajně nevyhovující a
neuspokojivé, protože přišla ještě další připomínka a
to tentokráte písemná a přímo na Obecní úřad se
stížností na hluk při hudební produkci v sále.
Tentokráte už nikdo nepřišel na domluvu o sjednání
nápravy. Mám pocit, že čím více se snažíme
vyhovět a vyjít vstříc širokému okolí, tím více se nám
to vrací ve špatném.
Máme tu krásný společenský sál, který je
využíván různými způsoby. Jsou zde svatby, oslavy,
srazy, zábavy, diskotéky, promítání kina. Draze
pořízený video projektor v sále se přímo nabízí k
promítání sportovních zápasu a utkání. Ne vždy
však můžeme promítnout každý zápas, protože se
kříží s akcemi, které jsou objednávány ve značném
předstihu, jako tomu bylo na MS v hokeji. Letošní
MS ve fotbale probíhá vždy v poledních hodinách,
jsme schopni a ochotni promítnout každé utkání, a
to se zajištěním občerstvení a stravy, ale potýkáme
se s problémem nezájmu sportovních fanoušků.
Málokde mají lidé takovou příležitost, proto je nám
tato skutečnost záhadou. Je tedy logické, že kdyby
byla tato utkání ve večerních hodinách, dáme
přednost takovým akcím jako jsou zábavy a
diskotéky. Tolik vytýkané diskotéky, které jsou trnem
v oku některým jedincům, jsou snad jedinou akcí,
kterou si vyděláme na své výplaty, protože ostatní
akce, jako zábavy a country, jsou těžce prodělečné.
Na zmíněnou country zábavu přišlo cca 15 lidí. K
tanci a poslechu hrála vyhlášená kapela CounTrio
Hodonín, která jezdí hrávat turné po Rakousku a
Německu. Pokusili jsme se uspořádat i tolik kdysi
vyhledávané Čaje o páté. Po prvotní zkušenosti s
liduprázdným sálem jsme se ani neodvážili akci
zopakovat. Přitom jsme doufali, že lidé rádi přijdou
strávit nedělní odpoledne posezením v příjemném
prostředí a poslechem hudby. Na výroční zábavu
přišlo 26 lidí, a to musím uvést, že polovina hostů
jsou stálí zákazníci restaurace a naši kamarádi, kteří
z jisté loajality přišli a zaplatili vstupné ze svého
kapesného od rodičů, aby nás podpořili. K tanci a
poslechu hrála kapela ALFA, místní šitbořická
kapela, která má skvělý repertoár, výbornou kvalitu
a úroveň. Málo která kapela se může pochlubit
takovou pověstí. Znáte Alfu? Jestli ano, tak je mi
záhadou proč nikdo nepřišel. Jestli ne, je to na
pováženou! Přesto, že to byla zábava k ročnímu
otevření SD, který je majetkem obce, nikdo ze
zastupitelů nepřišel. A tak se táži: "Proč?". Vždyť
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kdo jiný by měl být mezi prvními hosty než ti, kteří se
o otevření SD zasloužili a měli by mít zájem na jeho
fungování. Argument, že o ničem nikdo nevěděl, je
už trošičku ohraný. Plakáty byly 14 dní před akcí
vyvěšeny a o hlášení a reklamě na KTV nemluvě.
Že nepřišli přespolní, je nepodstatné, jim SD nic
neříká. Že nepřišli místní, nevím, co si o tom myslet.
Společenský dům se přece rekonstruoval pro lidi,
hlavně pro místní. Ani pan starosta ani
zastupitelstvo to nedělali pro sebe, ale pro lidi, kteří
jim dali důvěru.
Místní diskotéky, které si pořádáme sami, jsou
hojně navštěvovány a není divu, vždyť je to jediné
místo, kam mohou mladí jít. Naše diskotéky jsou
snad zázračné, fungují třetí měsíc a je kupodivu, že
se nikomu ještě nepodařilo nic rozbít, nikdo se
neporval a vše je v pořádku. U vstupného
kontrolujeme řádně Občanské průkazy, u baru
dostanou alkohol jen plnoletí. Tolik diskutované
drogy v naší obci se zde zatím neobjevily a doufám,
že tomu tak bude i nadále. Problémy se ztrácením
mléka a pečiva si obchody vyřešily samy, protože je
jenom jejich záležitostí, zda si zboží nechají na
schodech nebo zamknou do k tomu určených skříní.
Všichni si sáhněme do svědomí, i my jsme byli mladí
a tropili jsme hlouposti. Se stížností na nepořádek
jsme ihned sjednali nápravu. Uklízíme v noci po
každé akci. Nutno však podotknout, že nepořádek v
obci nedělají pouze návštěvníci naší diskotéky i
přesto, že je nám to dáváno za vinu. Potýkáme se i
s takovými výhružkami od našich sousedů, jako jsou
propíchané pneumatiky u auta. K tomu již není co
dodat. Při stížnosti na velký hluk, byla hudba
ztlumena až tak, že se to opět nelíbilo našim
zákazníkům, kteří si řádně zaplatili vstupné. Přesto
se po dohodě s obcí snažíme najít řešení i pro tento
problém. Někdy si kladu otázku: "Mám dovézt domů
výplatu a sebe v pořádku zdravou a živou nebo
propíchané gumy u auta?". Když už tím někdo
vyhrožuje našemu DJ, proč by to neměl za chvíli
zkusit někdo i na mě.
Ovšem musím také zmínit, že ne všechny akce
jsou špatné. Jedna z nejvydařenějších akcí byl
Silvestr. Zábava byla skvělá, hudba byla super,
všichni byli spokojeni. Kéž by byla taková akce
každá. Také spousta pořadatelů oslav a svateb od
nás odcházela spokojena, a to je nám největší
odměnou za vynaloženou práci - spokojený
zákazník.
Několikráte jsme byli osloveni ke spoluúčasti na
organizaci zajištění občerstvení a stravy na různých
akcích jako byl Turnaj v šipkách a Turnaj Mistrů
světa v kolové. Ne však každá akce s honosným
názvem je i na takové úrovni. Šipky byly pro nás
nulovou akcí. Opět spousta práce, námahy a nic z
toho. Ani dobrý pocit. Proto jsme letos tuto nabídku
odmítli. Ale přesto děkujeme pořadatelům za
opětovně projevenou důvěru.
Kolová byla jedna z mála akcí, která opravdu za
něco stála. A bylo by až nenormální, kdyby se po
vynaloženém úsilí neukázala jako úspěšná. Tato
organizačně velmi náročná akce si vynutila i přizvání
zaměstnanců celé naší firmy z jiných provozoven, a
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to z brněnských provozoven BOKEM, FLAMENGO,
BINGO a dokonce i z MOTORESTU V Lidečku až
od Vsetína. Podílelo se na ní 12 lidí, kteří dělali, co
uměli, a diky tomu se akce zdařila.
Takže ještě trochu v globále.
Potýkáme se s mnoha provozními problémy.
Nedostačující kapacita ubytování, kterou budeme
nuceni v budoucnu řešit. Nemožnost uspokojit
požadavky hostů lázní a odbavení většího počtu
osob naráz, protože dvě vany umožňují odbavení
pouze 4 lidí za půl druhé hodiny.
Neustále vyskakující jistič na Štengar, který s
námi nemá nic společného. Pramen má zvlášť
čerpadlo pro studnu a jiné pro lázně. My opravdu
nezajišťujeme chod a provoz studny. To je věcí
obce. Naší nevýhodou je však jistič umístěný v naší
budově. Rádi ho půjdeme nahodit - jak se lidově
říká, ale bez nadávek - prosím!!!
Máme zájem na tom, abychom to tu měli čisté a
pěkné. Někomu vadí kytky vysázené v květináčích
před SD, jinému zase cedulka u zvonku pro
postižené nebo orientační tabulka k restauraci. Je to
zvláštní. Kytky bych ještě pochopila, ale tabulky, to
mi zůstává rozum stát. Někdy ani nerozumím tomu,
s čím se tu potýkám.
Při debatě s místními lidmi, sbírám jejich,
vlastně Vaše, názory. Jeden z mnoha názorů je, že
k nám lidé nechodí kvůli jisté rivalitě Sokolů a Orlů.
Lidi, nejsme přece malé děti, které se hádají o
lízátko! Sokoli mají pořád svoji Sokolovnu. Orli
nemají téměř nic. Orlům zůstala v SD jedna jediná
místnost - klubovna, kde se pravidelně schází. Z
bývalé Orlovny je teď Společenský dům, který je, jak
už jsem zmínila a jak jistě všichni víte, majetkem
obce. Ani ta však SD neprovozuje. Obec udělala
výběrové řízení, ve kterém vybrala firmu s letitou
praxí a pěkně si ji, tedy nás, předem prověřila.
Takže ani názor, že SD je pana starosty, a proto z
jistého, pro mě nepochopitelného důvodu, sem lidi
nechodí, mi přijde nenormální. Jsou přesně
stanovena pravidla nájemní smlouvou mezi obcí a
naší firmou Bingo Rozmarýn JM, s. r. o. Brno. Obec
je majitelem, my jsme provozovatelem a za chod SD
plně zodpovídáme. I názor, že SD provozuje
brněnská firma, a proto máme nízkou návštěvnost,
je trošičku podivný. Vždyť zrovna ta brněnská firma
těžce prodělává na provozu a ani jeden z nás
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zaměstnanců SD není z Brna. A navíc nejsme jediná
hospoda v Šitbořicích, která má něco společného s
Brnem.
Je zde ještě jedna, snad poslední možnost, a to
personál. Jestliže jsou výtky vůči našemu personálu,
měla by o tom provozní vědět, aby mohla sjednat
nápravu.
Proto Vás žádám o vyřčení jakékoliv připomínky
a stížnosti. Konec konců v restauraci je stále k
dispozici "Kniha přání a stížností", kde můžete i
anonymně sdělit, co se Vám nelíbí. Budeme také
rádi za jakýkoliv nápad a námět ke zlepšení našich
služeb.
Ráda bych Vás seznámila se skutečností o
provozu. Celé období předchozího roku chod
Společenského domu firma dotovala z finančních
prostředků ostatních provozoven a tím vážně
narušila stabilitu celé firmy. Velmi si zahrává nejen
se svojí existencí, ale i se svými zaměstnanci, kteří
mohou přijít co nevidět o práci. Firma Bingo
Rozmarýn JM, s. r. o. Brno provozuje SD bez
jakékoliv záruky zisku. Jakákoliv návratnost investic
je v současné době v nedohlednu. SD je v provozu,
jen proto aby byl v provozu - pro lidi, pro každého z
Vás. A přitom zeje prázdnotou. Není to škoda?
Už přišel okamžik, kdy vedení řeklo: "Dost, už
nedáme ani korunu!" a může přijít den, kdy SD
zůstane se zamčenými dveřmi stát uprostřed obce.
To pak bude skutečně skvělá vizitka Šitbořic. Nechci
to zažít! My všichni tu máme spoustu známých,
přátel a spřízněných duší. Vzhledem k výše
uvedeným skutečnostem bych ráda viděla toho, kdo
si vezme toto doslova břemeno na sebe. Nechceme
odtud odejít, ale nakonec nám asi stejně nic jiného
nezbude. Vše záleží jen na Vás.
Ráda bych uvedla, že tento článek píši pouze
sama za sebe tak, jak to vidím svýma očima nejen z
pozice vedoucí SD, ale i z pozice obyčejného
člověka. Vždyť co by jinde dali za takový dům.
A v závěru bych ráda už nejen za sebe, ale i
jménem firmy, vyslovila poděkování za ochotu a
vstřícnost členům kapely Alfa, která se nás snaží
podpořit ze všech sil, tedy: "Mnohokráte děkujeme".

Zdena Hovězáková
provozní vedoucí Společenského domu

Akce Společenského domu v Šitbořicích:
•
•
•

Dance party
Oldies a Techno party
Cimbálovou zábavu

•
•
•
•

Zábavy
Divadelní představení
Promítání kina
Akce v restauraci

každý pátek pokud se nám nebudou jiné akce
termín dáme předem na vědomí
k tanci a poslechu bude hrát cimbálová muzika Vonica
z Krumvíře 20. 07. 2002
se skupinou Alfa termíny včas oznámíme
pravděpodobně klobouckého souboru Výdus
alespoň zbývajících titulů
se zvýhodněnými cenami nápojů
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Myslivost u nás a dnes
Krásnou a záživnou vycházkou je chození po
šitbořickém revíru, jak v zimním období, kdy zem je
přikryta bílým kabátem nebo zjara, kdy skřivánek
zazpívá nad hlavou tu svoji jarní píseň (říká se, že
již na Hromnice skřivan musí vrznout, i kdyby měl
zmrznout), či v létě, kdy se rodí nový život, tu vidíme
bažantí slepici jak vyvádí svoje roztomilá batolata
nebo srna na vyhřáté mezi omývá svým lízákem
srnčata a zeleň prosycující kyslíkem ovzduší, které
je našemu životu tak důležité. Podzim pak svojí
barevností se připravuje k zimnímu spánku, nejen
však to, ale je to období, kdy dobrý hospodář se
raduje z výsledků sklizně za celoroční práci.
Doba sklizně živobytí, honů apod.
Neříkejme, že myslivci jsou jen zabijáci, ale
dobrý myslivec je chovatel, ochránce a strážce
všeho živého v přírodě.

Vždyť vysazování remízků, starost sehnat
krmení na zimu pro zvěř, aby nestrádala v tomto
období, zorganizovat zábavu pro veřejnost jako je
"Myslivecký ples, "Zvěřinové hody", "Den pro děti" - i
to je jeho poslání. Proto všichni dobře zvažme,
převážné my, co vlastníme kousek toho pozemku,
zda-li pronajmeme honitbu místním myslivcům nebo
nějakému cizákovi, který přijde s kusem papíru a
nabídkou 100 Kč nebo 120 Kč za ha pro podpis.
Vždyť je to jen kamufláž a vydírání. Proto tuto
myšlenku neberme jako nějakou propagaci, ale
holou skutečnost.
Och ty mocná a krásná přírodo.

Ladislav Vokál
myslivecký hospodář

Rybářské závody
Také v letošním roce jsme uspořádali rybářské
závody na našem rybníku, a to 18.5., přestože jsme
letos už přádali rybářský ples a každý, kdo má
s pořádáním podobných akcí zkušenosti mi, dá
zapravdu, kolik je kolem starostí, jsme se rozhodli ze
dvou prostých důvodů a sice z důvodu většího
zarybnění našeho rybníka a také udržení tradice
těchto závodů.
Závodů se zúčastnilo 120 rybářů, kteří ulovili 30
mírových kaprů, 2 úhoře, 2 amury, jednoho perlína,
jednoho candáta a několik cejnů.
1. místo obsadil pan R. Konečný (Velké
Němčice) - úlovkem kapra 66 cm
2. místo pan B. Franěk (Brno) - kapr 65cm
3. místo pan V. Kuryc - 17 ks cejna
Ti z vás, kteří se zúčastnili nebo se přišli jen
podívat ať sami posoudí, jak se nám závody
podařily, i když jsme neměli tak pestré občerstvení
jako dříve. Z důvodu pořádání rybářských závodů
pouze pro dospělé, jsme se rozhodli uspořádat
dětský den pro místní děti a mládež a tímto jim
oplatit jejich pomoc při výzdobě sálu při pořádání

našeho plesu.
V neděli 9. 6. si děti mohly na našem rybníku
v doprovodu rodičů vyzkoušet chytání ryb, ale také
se zúčastnit různých her (chůze na chůdech, házení
kroužků na kůl apod.), které nám pomohla
uspořádat paní Novotňáková, ředitelka místní školy.
O střelbu na terč vzduchovkou, kterou připravil pan
O. Běloušek, byl také velký zájem mezi dospělými.
Nastřílením 28bodů vyhrála a porazila kluky S.
Tesařová, druhé místo pak získal J. Hájek s 24 body
a třetí místo J. Tesař nastřílením 21 bodů.
V lovu ryb na udici zvítězil R. Matýšek úlovkem
kapra 37 cm, druhé místo J. Novotný – kapr 24cm a
třetí příčku M. Matuška s cejnem 27cm dlouhým.
Děti se také projeli na koních, s kterými přijel už
tradičně pan Blaha. Všem, kteří nám takto pomohli
uspořádat tuto akci bych chtěl za naši organizaci
rybářů poděkovat. Petrův zdar.

František Lejska
za místní organizaci MRS

Od krystalky k počítači
Narodil jsem se v roce 1923, kdy už byly
radiopřijímače (radiové vysílání v bývalé ČSR začalo
28. 5. 1923), ale poprvé jsem ho viděl až když jsem
chodil do čtvrté třídy obecní školy v Šitbořicích.
Předváděl nám ho ve škole pan učitel Josef
Konečný. Byla to dřevěná skřínka, na které byly
velké žárovky, kterým říkal lampy a na druhé skříňce
bylo něco co se podobalo obrácenému trychtýři a
tomu zase říkal amplión. Pan učitel nám velmi
důležitě vysvětloval jak to všechno funguje. Z toho
jsme si zapamatovali jen to, že tam někde daleko
někdo hraje a ta muzika letí vzduchem až do

Šitbořic a po drátěné anténě, natáhnuté mezi školou
a lípou před farou, steče do té skříňky a přes ty
lampy do ampliónu.
Tyto přijímače, kterým se říkalo lampovky, byly
velmi drahé, stály asi tolik jako dobrá kráva. Proto si
potom někteří začali kupovat tak zvané krystalky
byla malá, asi 15 cm dlouhá a asi 5 cm silná cívka z
měděného izolovaného drátu. Na této cívce byla
malá skleněná trubička v které byl krystal nějaké
sloučeniny a pomocí malého šroubku se vyhledávaly
rozhlasové stanice. Hrálo to velmi slabě a
poslouchalo se to přes sluchátka. Časem se počet
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lampových radiopřijímačů zvyšoval, ale pamatuji se,
že v Těšanech na poště byl, asi v roku 1932,
vyvěšený seznam radiokoncesionářů a na tomto
seznamu bylo asi 15 jmen a ze Šitbořic to byl učitel
Konečný Josef, hostinský Šťastný a obchodník
Klein. Až od roku 1937 se začal počet radiopřijímačů
v obci zvyšovat a do konce války byl skoro v každém
domě.
Potom začalo údobí tranzistorů, magnetofonů,
věží, a v roku 1953 už byly první televizní přijímače.
Ze začátku to byly přijímače s malou obrazovkou
spojené s rádiem, potom se obrazovky zvětšovaly a
černobílé vysílání přešlo velmi rychle na vysílání
barevné. Rozvoj televizního vysílání a vývoj
televizních aparátů jde tak rychle, že dnešní mladí
lidé si ani nedovedou představit dobu, kdy nebyla
rádia a televize. Je to pro ně již samozřejmost a
všechny pokroky vědy a techniky jsou pro ně úplně
jasné. S námi staršími je to ale horší. Dokázali jsme

2/2002 - červen

pochopit rádio a televizi, ale už těžko se nám chápe
další technický pokrok a to jsou počítače. Snad je to
tím, že v tom rádiu byly lampy, a věděli jsme, že
když se lampa spálila, že je třeba ji vyměnit.
Jenomže v počítači nic takového není a výrazy jako
monitor, procesor, hardware, software, editor, ikony
a jiné, nám nic neříkají. A co teď? Nechat to jen tak
a vymlouvat se, že to pro nás starší už nemá
význam, anebo pochopit ty „nepochopitelné“
počítače? Kam přijdeme, ať je to pošta, zdravotní
středisko, spořitelna, různé úřady a podniky, všude
se pracuje jen s počítači a všechny doklady jsou
vypracované na počítači. A tak nám nezbývá nic
jiného než to, abychom se začali o počítače zajímat
a dokonce je i ovládat. K naučení se něčeho nového
a potřebného není nikdy pozdě!

Ing. Antonín Konečný

Kompletní servis a prodej
výpočetní techniky
- opravy
- upgrade
- instalace internetu
- zálohování dat na CDR

Konzultace po telefonu zdarma

INZERCE

Kamil Hlávka, tel. : 0776/190 060, 0626/417 454
e-mail: k. hlavka@tiscali. cz

V i n ař ská besídka
Vývoj révy není dosud nijak opožděn, počasí v
posledním měsíci zabrzdilo výskyt chorob, ale u
některých odrůd se objevily na tažních očka
poškozená zimními mrazy. Probíhá podlom, ranné
odrůdy začínají kvést a měl by být vykonaný první
postřik proti padlí (oidiu) a plísni révové
(perenospoře). Zase se objevuje ve větší míře
plstnatost, která tak moc neškodí, ale dá se proti ní
zasáhnout přidáním nějakého prostředku proti
hálčivci (kadeřavce). Místní organizace Českého
zahrádkářského svazu pořádala dne 31. 5. 2002
školení o ochraně révy vinné proti chorobám a
škůdcům. Přednášel Ing. Ackermann, pracovník
Státní rostlinolékařské správy Brno, který je
považovaný za jednoho z nejlepších znalců v tomto
odboru v České republice. Velmi hodnotnou
přednášku si vyslechlo jen „25“ účastníků z řad
členů i nečlenů ČZS. To by nasvědčovalo, že

většina vinařů dokonale ovládá všechny problémy
ochrany révy, anebo o naprostém nezájmu o tuto
problematiku. Druhé bude asi pravda. Takže je
třeba zase sledovat vývěsky na obecní tabuli a
podle ní se řídit. Ochranných prostředků je mnoho,
ale jsou drahé, takže každá rada se vyplatí.
V poslední době se setkáváme s různými názory na
vstup České republiky do Evropské unie. Nás se
nejvíce dotýká budoucnost zemědělství a tím
samozřejmě i budoucnost vinařství. Protože největší
část vinic se nachází v Jihomoravském kraji, z
pohledu samosprávy JMK je vinohradnictví a
vinařství
významným
činitelem
sociální
a
ekonomické situace ve venkovském prostoru a tímto
činitelem zůstane i po vstupu do EU. Zastupitelství
JMK projevilo svoji spoluzodpovědnost za další
vývoj vinařského oboru a vyčlenilo z krajského
rozpočtu podíl pro podporu vinařských oblastí, který
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bude rozdělován na podporu zaměstnanosti,
výchovu odborných kádrů, podporu výsadeb vinic a
na produkci zdravé domácí sadby révy, která by
plně zabezpečila nezávislost ČR na dovozu
sadbového materiálu.
Dalším opatřením bude dopracovat registr viničních
tratí, který bude sloužit jako podklad pro správné
rozhodování o postupném vysazování vinic v těch
nejvýhodnějších podmínkách.
Soubor přijatých opatření, který bude uplatněn v
roce 2002 s podporou Jihomoravského kraje, je
následovný:
1. Zabezpečit trvalou udržitelnost jihomoravského
vinohradnictví a vinařství po vstupu země do EU,
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jako významný zdroj pracovních příležitostí ve
venkovském prostoru.
2. Umožnit i v budoucnosti čerpání z fondů EU také
fondy na podporu vinohradnictví.
3. Podporu kraje soustředit na opatření, jejichž
účinek bude přiměřený zdrojům a bude
kontrolovatelně využívat prostředky rozpočtu JMK.
Program „Podpora zaměstnanosti ve vinařských
oblastech Jihomoravského kraje „ byl přijat v Radě a
Zastupitelství JMK a tím je otevřena cesta k
uskutečnění
kroků
posilujících
postavení
vinohradnictví.

Ing. Antonín Konečný

Z kroniky včelařů 4
V posledním čísle jsem se zmínil, že v roce
1978 se spojila šitbořská organizace s organizací
diváckou.
Existence organizace je pro včelaře velmi
významná v mnohých směrech. Umožňuje
rozsáhlou osvětovou činnost, vzájemnou výměnu
zkušeností, zkrátka včelař se nemusí v dnešní době
učit sám ze svých chyb a není osamocen v řešení
problémů, které včelaření přináší. Vždyť z takových
drobných organizací se skládá sjednocující
organizace Český svaz včelařů. Je schopna vydávat
časopis "Včelařství", zprostředkovává drobným
včelařům nejnovější poznatky z Výzkumného ústavu
včelařského v Dole u Libčic nad Vltavou,
spolupracuje s včelařskou školou v Nasavrkách u
Chrudimi, která vychovává včelařské odborníky a
učitele včelařství a v neposlední řadě také
komunikuje přímo s vládou a zabezpečuje tak pro
včelaře určité výhody.
Studium přirozeného chování včelstev přináší
nejen možnosti zvyšování rentability včelaření, ale i
možnosti úspěšného boje s různými včelími
nemocemi, hlavně prevencí. Společný postup v
léčení včelstev má velký význam:
1) Léčení je celoplošné, tzn. v daném časovém
okamžiku jsou přeléčena včelstva v celé republice.
2) Léčiva jsou taková, že do včelích produktů
přechází minimum reziduí (škodlivých látek).
Léčení včel prošlo určitým vývojem. Obrana
proti nemocem včel nebyla dříve taková jako v
současné době.
Na jaře roku 1978 se poprvé v Československé
republice vyskytl cizopasník varoa destruktor v
okresech Humenné a Michalovce. Napadá plod i
dospělé včely. Včela medonosná se proti tomuto
zhoubnému parazitu nedokáže sama ubránit. Bylo
však zjištěno, že včela indická se účinně brání.
Jedna včela je schopna ošetřit druhou vykousnutím
roztoče z těla. Původce onemocnění varoa
destruktor byl objeven v roce 1904 panem
Jakobsonem na indické včele. Jak se do oblasti
přirozeného výskytu včely indické - do východní a
jihovýchodní Asie - dovážela včela medonosná,
přešel roztoč na tuto včelu a postupně se rozšířil

převozem včelstev a prodejem matek do oblastí kde
včela indická nežije. V padesátých letech byl tento
roztoč zjištěn v Číně, v 60. letech byl zavlečen do
SSSR, na Dálný Východ. Z Asie se roztoče velmi
rychle šířily i do Evropy, takže byl v 70. letech zjištěn
v Bulharsku. Nákaza se rychle šířila a v únoru 1981
byla poprvé zjištěna v ČSSR v okrese Ústí nad Orlicí
a Svitavy.
Nutno vyzvednou řízenou činnost ČSV
zaměřenou na neustálé diagnostikování výskytu
varoa, který se už za posledních 20 let nijak více
nerozšířil. V roce 1985 byl poprvé objeven v naší ZO
př. Dobrovolné v Křepicích. Podle tehdejšího
veterinárního nařízení se musela napadená včelstva
spálit. Ale, ani tento drastický postup nezamezil
dalšímu šíření roztoče. Pokrok ve vývoji léčiv však
ukázal, že účinným prostředkem je aplikace
příslušného léku - včas a patřičné koncentraci.
Republika je rozdělena na I. ochranné pásmo
(příhraniční) tam se varoa vyskytuje a je neustále
huben a v II. ochranném pásmu (vnitrozemí) se už
nevyskytuje.
V čem spočívá nebezpečí této nákazy? Parazit
o velikosti 1 mm se k včele přisaje a odsává z ní
životadárnou tekutinu hemolymfu (krev). V
porovnání s lidskými rozměry by tento parazit měl
velikost 12 cm. Ve včelstvu se nákaza zpočátku
nijak zřetelně neprojevuje. Je v latentním stavu. Jak
začne počet parazitů růst, začnou se projevovat i
důsledky. Líhne se mnoho zmrzačených včel (bez
křídel, nožiček), před česny se hromadí mnoho
mrtvolek, celkově jsou včelstva slabá a dostávají se
pozdě do plného rozvoje.
Nejpozději ve 4. roce se roztoč přemnoží
natolik, že škody na včelstvech neuniknou žádnému
včelaři. Zatím, co v roce 1985 byl včelín při zjištění
výskytu 2 varoa spálen, v dnešní době díky
účinnému preventivnímu léčení se ustoupilo od
pálení včelstev, i když se diagnostikováním zjistí 50
a více roztočů na včelstvo.
Přeji tedy včelařům, aby je při příchodu na
včelín vítal klidný a spokojený bzukot zdravých včel.

strana 12

Jiří Bezděk

ŠTENGARÁČEK – zpravodaj obce Šitbořice

2/2002 - červen

Šitbořský historke
P ř í h o d e

ž á k ů

V šestatřicátým roko začale chodit šitbořští
školáci do nuvé měštanke do Těšan. Před tém
chodile nekeří do měšťanke do Klobók. To belo pro
děcka moc daleko. Do Těšan se chodilo pěške
polňačkó z Třištvrtníka nebo Močílkama vokolo
potuka. Děcka mosele z dumo verazit vo sedmi
hodinách, habe to do vosmi hodin stihle. Dež pršelo
nebo bela velká zema, tak se do měšťanke nešlo ha
měšťaňáci zvostale duma.
Ráno se moselo pospíchat, ha tak nebel čas na
nějaký hlóposti. Dež hale belo pěkně, tak se kluci
córale vodpoledňa ze škole pomale, habe nemosele
duma točit sečkovicó ha nebo hít ze stařenkó
vokupávat herteple nebo vinohrad.
Podařilo se klukům jednó na roli pod Strážkó
rozmontuvat železnó hrabačko, keró tam nechál stát
těšanské starosta Langášek. Vobě velký železný
kola dokutálele haž na Svatujánek ha hodělale si z
nich střecho nad bunkrama, kerý tam vekupale v
hagáckách. Dež na to Langášek došle ha ve školi se
vešetřilo, gdo to hodělál, tak zasi mosele kluci te
železný kola kutálet zpátke do Těšan. Bele skoro
rádi, že se holile ze škole.
Za válke skoro žádný děvčata ze Šitbořic do
měšťanke nechodile, protože rodiče měle strach,
habe se him po cestě neco nestalo. Kluci take moc
po vzdělání netóžile, ha tak chodívale místo škole
do Malé rokle v Močílkách, nebo do Velké rokle v
Liškách, gde měle hodělaný bunkre. Dež pršelo
nebo bela zema, tak vlezle voknem do bóde v
Čermákuvým vinohradě v Močílkách, ha tam místo
škole hrále karte ha zkóšele kóřit. V zémě se tam
dalo haji zatopit ve vincko.
Negdy šle kluci haž do Staré Hore, gde měle ve
vinohradě velkó zdénó bódo ze dvóma voknama
pantáta Němeček. Dež belo klukům zema, tak si
hovařili na vincko lipuvé čaj. Jednó zkóšale hovařit
herteplovó polívko. Vekupale pár důlků herteplí,
voškrabale ha nakrájele jich do hrnca ha předale
tam všecko, co vzale duma maminkám v komoři:
krópe, lukše, vovesný vločke, kropice, sůl,
zásmažko, pár vajíček ha kósek hozenýho masa.
Pře vaření se v hrnco neco spojelo, neco rozpojilo
ha dež chcele jest, tak ta polívka bela tak hostá jak
sklenářské kyt. Klukům moc nešmakuvala, ha tak
Laďa
z Němčiček s ňó zakytuvál
v bódě vobě vokna.
Dobře to drželo.
Víckrát hale
polívko
nevařile.
Jednó
Hantoš
Čermák
kluke

m ě š ť a ň á k ů
v bódě nachetale, hodale jich sódo v Klobókách ha
chcele, habe rodiče jim nahradile škodo, keró tam
kluci záškoláci v bódé hodělale. Ho sódo
vobhajuvale kluke tata Frante Baťe. Vežádale se
vod sódca Fiale slovo ha přednesle vobhajobo:
„Pane sódní rado, Ti kluci za nic nemůžó. Hantoš
Čermák kluke s bóde veháněl vidlama haž je skoro
zázrak, že nekerýmo nevepíchl voko. Kluci mosele
před ňém líst voknem ha Hantoš to v té bodě
porozbíjál sám, jak šermuvál vidlama.
Stréček Kuba, tata Tonde Drabálkovýho, vejele
na Čermáka, že nigdá neměl pořádný koně, hale
takový šmatlavý hajtre, na kerý se nedalo dívat.
Sódce Fiala se smile, hale na jejich vobhajobe
moc nedál. Rodiče každýho záškoláka, keré bél
tenkrát v bódě mosele zaplatit sto korun pokute ha
hohradit škodo za poničenó bódo.
Duma potem kluci dostale řemeněm po řiti ha
mosele chvílo dělat dobroto ha neohodit za školo.
Klobóckýmo sódcovi Fialovi patří take zásluha
za to, že před válkó se kočuvní cigáni klobóckýmo
vokreso vehébale. Hodělale to tak, že v zémě, dež
cigáni chcele bet v hareště v teple, tak jich za krádež
slípke nebo hose vodsódile do harešto za Rackuve
jenom na dva dni. V lítě, dež to cigáne tahlo ven
rajzuvat, tak za stejnó krádež dostale he dva měsíce
bez podmínke. Cigáni říkale: “To nýsú spravedlivý
súci" ha rači sa klobóckýmo sódo vehébale.
Za válke bévale v zémě he dva, měsíce huhelný
práznine. To se klukům líbilo. Ministrem školství bél
za protektoráto kolaborant Emanuel Moravec. Ten
měl v Šitbořicích příbuznó. Říkalo se jí hétmanka ha
bévala pod Svatujánkem. Dež jich rodiče neslyšele,
tak kluci Moravca chválile, že je to dobré ministr.
Negdy svezl kluke do škole na nákladním autě
Metúd z Kuchyňke, keré dělal šoféra autodopravcovi
Klobókovi ha ježďale do Brna nebo do Sokolnic na
nádraží než mo zebrale řidičák. To se stalo tak: Dež
jél jednó za válke pozdě večír za tme přes Těšane,
tak zhodil autem ciglistko z bicyglo. Ženská měla
zlomenó noho ha pošramocený žebra. Metúd měl z
teho v Klóbókách sód. Než šel k sódo, tak si lízl
trocha šlijovice, habe se mo lepši mlovilo. Sódce
Fiala dal Metúdovi slovo, habe řekl jak se ta srážka
přehodila. Metúd se nadechl ha spustile. „Sero si to
trojkó večíř z Brna, v Těšanech tma jak v p----i,
protože je zatemnění. Naráz křáp! Zastavím ha
vidím: Baba na zémi ha kolo na sračko. "
Fiala po takuvé vobhajobě hneď venesle
verdikt: Na jeden rok zákaz řízení auta, tisíc korun
pokute ha poškozené horadit škodo ha bólestný.
Vo takuvý ha podobný zážitke bela děcka
vošizený, dež po válce ježďale do škole he ze škole
autobusem.
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Šitbořická kolová
Lejska – Bedřich: Mistři ČR
Naši dorostenci mistry ČR
V uplynulých dvou měsících prožila Šitbořická
kolová jedno z nejlepších období a svými výsledky
oslavila desetileté výročí založení oddílu kolové v
Šitbořicích. Jak dorostenci tak žáci patří nyní k
nejlepším v ČR. Dvě žákovská družstva se
kvalifikovala do dvou závěrečných turnajů o
mistra ČR a finále Českého poháru. Ve
finálovém turnaji o mistra ČR získala
dvojice Zvolánek Robert - Wamser David
bronzovou medaili a
totéž
umístění
vybojovala ve finále Českého poháru. Druhá
dvojice Blaha Olin - Lengál skončila v MČR na 6.
místě a dvojice Blaha Olin - Zelinka Tomáš obsadila
ve finále ČP - 4. místo.
V sobotu 13.4. se poprvé konalo mistrovství ČR
kolové dorostu v Šitbořicích. Domácí družstvo
Bedřich Jiří - Lejska Ladislav patřilo k hlavním
favoritů tohoto turnaje.
Ze základní části postoupilo spolu se Svitávkou
do finále o první a druhé místo.
Po velikém boji zvítězilo družstvo Šitbořic a
získalo tak první zlatou medaili v kategorii dorostu
pro Šitbořickou kolovou. Dvojice Bedřich- Lejska
zvítězila také v kvalifikaci pro MEJ v Belgii a dostala
se do reprezentace České republiky.

Mezistátní utkání juniorů
Česká republika - Německo
Dne 27-28.4. pořádal Český svaz cyklistiky ve
spolupráci s TJ Sokol Šitbořice mezistátní utkání
ČR-SRN v sálové cyklistice - juniorů.
Za českou republiku ČR 1 nastoupila dvojice
domácích hráčů Bedřich Jiří- Lejska Ladislav, která
vybojovala každý den jedno vítězství a remízu pro
Českou republiku. V tomto utkání s převahou
zvítězilo Německo nad Českou republikou 56: 30 a
potvrdilo roli favorita na nadcházejícím Mistrovství
juniorů v Belgickém Gentu.

Mistrovství Evropy juniorů –
Gent (Belgie)
Mistrovství juniorů se konalo 10. -11. května v
Belgickém Gentu.
Na tento turnaj byli nominováni hráči Ladislav
Lejska ml. - Jiří Bedřich a spolu s nimi jako trenér
Ladislav Lejska st.
Česká výprava sálových cyklistů odjížděla v
úterý ráno z Favoritu Brno do Gentu cca 1300 km.
Směr cesty na Saarbrücken do městečka Orcholz u

hranic s Lucemburskem, kde jsme se ubytovali na
noc. Ve středu ráno naše výprava zamířila přes
Lucembursko do Belgie z nichž právě Lucembursko
na nás udělalo obrovský dojem. V poledne jsme
přijeli do města GENT a zamířili ke sportovní hale
Driebeek na první trénink. Potíže nastaly s
ubytováním neboť k našemu ubytování
řádně potvrzenému se hoteliérka
nechtěla znát, a tak vedoucí výpravy
sháněl až do večera nový hotel. Smůla
byla, že v Gentu tento víkend byly
veslařské závody a všechny hotely a
penziony byly obsazeny. Štěstí se na nás
pousmálo ve velkém hotelu u dálnice, asi 60
km od Gentu, v němž jsme našli ubytování. Čtvrtek
patřil tréninku podle rozpisu. V hale bylo jak hlavní
hřiště tak i tréninkové takže nebyly problémy s
časem. V pátek po příjezdu k hale na nás již čekali
naši krajané celá rodina Bedřichova a Lejsková
Milena, kteří za námi přijeli do Gentu podívat se a
povzbudit naše hráče. Po zahájení ve 14. hod. se
prolínala krasojízda s kolovou a nás čekali tři
zápasy. První s Maďarskem jsme vyhráli 10:0.
Ve druhém s Rakouskem nám chybělo kousek
štěstí při závěru za stavu 2:2 naše
družstvo
neproměnilo poslední úder a
zápas skončil remízou. Proti
silnému Švýcarsku jsme dlouho
vzdorovali poločas 2:2, ale
zápas skončil naší porážkou
2:5.
Na druhý den jsme
podlehli favorizovanému Německu v poměru 2:6, s
Belgií nám patřila výhra 5:1, a poslední zápas s
Francií nám nevyšel, takže prohra 3:4 nás odsunula
na čtvrté místo v celkovém hodnocení.
Pořadí družstev v kolové: 1. Německo ME 2002,
2.Švýcarsko, 3.Rakousko, 4.Česko (Ladislav Lejska
ml. - Jiří Bedřich), 5.Francie, 6.Belgie, 7.Maďarsko.
Je škoda prohry s Francií, protože byla naděje na
bronzovou medaili.
Naše vystoupení sklidilo velký ohlas a uznání
za to, že takový malý klub bez velké tradice dokázal
držet krok s nejlepšími družstvy Evropy a hrál s nimi
vyrovnanou hru. Jako pocta je pozvání na turnaj do
Švýcarska, který se bude konat 29.9. v Oftringenu.
Šitbořice získali dobré jméno ve vrcholové kolové a
je třeba na tuto začínající tradici navázat dalšími
úspěchy. Po počátečním zklamání je třeba
konstatovat, že čtvrtí na Evropě není zase tak
špatné umístění.
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70 let kopané v Šitbořicích
Kopaná v Šitbořicích se začala hrát asi v roce
1925. Ti, co je tato hra zaujala začali hrát na malém
plácku – „na rovince“ mezi sebou. Neměli dresy,
nebylo nalajnované hřiště, nikdo nerozhodoval,
neznala se pravidla, ale přesto chodilo hrát mnoho
mladých chlapců a hodně fanoušků se na ně chodilo
dívat.
V roce 1931 se vrátil z Prahy z učení pan
František Holcapfl, který navštěvoval v Praze
fotbalové zápasy hlavně Sparty Praha. Znal pravidla
hry a více o samotné hře. Toto vše přivezl do
Šitbořic a seznámil místní příznivce hry. Vždy po
namáhavé práci večer, ale i v noci, si hráči společně
s fanoušky začali upravovat, prodlužovat hřiště na
rovince a v roce 1932 založili sportovní klub SK
Šitbořice. Prvním předsedou se stal František
Nevídal, kovář. Ve výboru dále byli: Emil Hocapfl,
hostinský, Florián Houžva, Mikuláš Vozdecký č. 54,
Karel Beneš.
První sestava, která zahájila mistrovské zápasy:
Alois Urbánek, Josef Novotný, Josef Keller,
František Holcapfl, Josef Němeček, Alois Stejskal,
Emil Sedlák, Jaroslav Vávra, Jan Týbl, Pavel
Zoubek, František Valíček.
Neděli co neděli se hrály mistrovské zápasy se
střídavými úspěchy až do roku 1939, kdy se klub pro
nedostatek hráčů rozpadl. Někteří hráči (asi 5) přešli
hrát do Borkovan. Opět se v Šitbořicích začalo hrát
v roce 1941. Hrálo se nepřetržitě až do roku 1948,
kdy se klub opět rozpadl. Znovuobnovení činnosti se
událo v roce 1950. Bylo však málo hráčů a proto
hostovalo pět hráčů z Divák.
V tomto období přišlo do mužstva několik
mladých hráčů mezi kterými vynikal hlavně Jaroslav
Viktorin. Mužstvo začalo hrát v popředí III. třídy,
v roce 1956 ji vyhrálo a postoupilo do Okresního
přeboru. Bohužel v této soutěži hrálo jen jednu
sezónu a sestoupilo. V roce 1960 šitbořičtí po
čtyřletém slabším období začali dávat dohromady.
Začali hrát mladí hráči, někteří kvalitní se vrátili
z vojny. Začalo se hrát opět v popředí III. třídy,
v roce 1964 se tato soutěž vyhrála a zajistil se tak
opět postup do Okresního přeboru. Zde se mužstvo
udrželo až do roku 1969 a bylo to jedno z nejlepších
období šitbořské kopané.
Mužstvo nastupovalo nejvíce v tomto složení:
Josef Hanák (František Drabálek)

Cyril Studýnka, Karel Zoubek, Josef Novotný,
Jan Kubíček
Josef Němeček, Josef Novák
Evžen Kaňa, Jiří Peštál, Ing. Jaroslav Viktorin,
Jan Studýnka
Doplněné o nové hráče z dorostu
Jan Daniel, Václav Nečas, Vlastimil Němeček,
Mikuláš Vozdecký
Začátkem 70. let byl velký pokles výkonnosti
mužstva dospělých. Sestoupilo až do nejnižší IV.
třídy.
Po několika sezónách neúspěšného boje o
postup bylo nakonec Okresním fotbalovým svazem
dosazeno do III. třídy. V tomto období se začalo
konečně v oddíle kopané systematicky pracovat se
žáky a dorostem. Byla utvořena dvě mužstva žáků
(starší, mladší). Výsledek této práce bylo vítězství
starších žáků v Okresní soutěži pod vedením Jana
Daniela v roce 1988. Nové fotbalové vedení
nedokázalo v této práci s mládeží pokračovat.
Koncem 80. let začala stoupat úroveň mužstva
dospělých. V roce 1992 byl znovu po dlouhé době
vybojován okresní přebor.
Po třech letech v této soutěži hraje mužstvo do
dnešních dnů III. třídu se střídavými úspěchy.
V roce 1998 našli zastupitelé zvolení za KDUČSL „odvahu“ dát do svého volebního programu
rekonstrukci velmi špatného fotbalového hřiště. Tato
úprava právě v těchto dnech nabývá svoji podobu.
Bude jen záležet na funkcionářích tělovýchovné
jednoty, kolik mladých lidí bude v tomto areálu
sportovat a jak tedy budou zúročeny vynaložené
prostředky.
Když porovnáme sportovní dění, hlavně kopané
(práce s mládeží) v obcích našeho okresu přibližně
stejně velkých na počet obyvatel, je šitbořská úroveň
nízká. (Vranovice, Kobylí, V.Němčice, Tvrdonice,
Kostice)
Bývalí hráči, funkcionáři fotbalu v Šitbořicích si
připomenou 70 let kopané v naší obci společným
setkáním 5. července.
Tito všichni přejí dnešním i nastávajícím
sportovcům hodně krásných chvil v novém
sportovním areálu a mnoho sportovních úspěchů.

Antonín Tesař
organizační pracovník oddílu kopané 1968-1990

KVÍZ
Na předchozí hádanku se sešlo hned několik odpovědí. Za
všechny jmenujme dvanáctiletou Magdu Matuškovou z Rovinky,
která nám napsala: „Protože občas chodím s dědou na vycházku
do revíru, myslím si, že je to sv. kříž směrem po asfaltce
k Novým Dvorům po pravé straně. “
Další obrázek našeho malíře představuje další ze sklepů.
Poznáte který? Na odpovědi se těší Vaše
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Korán a víno
Ve svaté knize islámu – Koránu, psané podle zjevení proroka Mohameda a vzpomínek jeho nejbližších
spolupracovníků v letech 622 n. l. až 651, je víno zmiňováno jen ve čtyřech oddílech „súrách“ ze 114 súr
v Koránu obsažených. Súry jsou číslovány římskými číslicemi, text je psán v nerýmovaných verších. Každá
súra má mimo čísla ještě název podle nejzávažnějšího slova některého verše.
Súry jsou seřazené podle počtu veršů od nejpočetnější. Tak súra II. Kráva má 281 veršů, súra 114. Lidé
má 6 veršů.
Verše o víně zní následovně:

Súra II. Kráva

Súra V. Stůl prostřený

Verš 219. Budou se tebe ptát na víno
a na hru majsir.
Řekni:
„V nich je velký hřích
i určité výhody pro lidi;
leč hřích je větší
než užitek z nich!“

Verš 90. Ó vy, kteří věříte!
Víno, majsir, bůžci i
šípy věštecké
- to je ošklivost vyplývající z díla
Satana.
Nuže straňte se toho!
Snad budete šťastní!
Verš 91. Satan chce jenom
hodit mezi vás
nepřátelství a závist
pomocí vína a majsiru
a odvrátit vás od příkazů Božích
a i od modlitby.
Zda vy nepřestanete!

Súra IV. Ženy
Verš 43. Ó vy, kteří věříte!
Nepřibližujte se k modlitbě,
kdy jste opilí,
dokud nebude vědět
co říkáte,
ani též budete-li nečistými.

Súra XVI. Včely
Verš 67. A z plodu palmových a révy vinné
čerpáte pro sebe nápoj omamný
a znamenitou potravu.
Zajisté, v tom je znamení pro lidi,
kteří jsou rozumní.

(majsir = hazardní hra, při níž se vytahují různě dlouhé šípy – nejdelší vyhrává)
V Koránu vlastně není přímý zákaz požívání alkoholu, ale Korán není jen náboženskou knihou ve
smyslu, ale je to kniha obsahující celou ideologii života jedince a společnost věřících, zákonů víry, práva a
morálky, všeobecné zásady státního zřízení a také způsob zachování národa. Korán je pro muslima „boží
zjevení“ a všechny v něm obsažená napomenutí a předpisy, příkazy a zákazy společně s právem a
morálkou jsou tak náboženskými příkazy.
Od roku 1970 do roku 1975 jsem žil v Alžírsku, kde jsem pobýval v islámském prostředí a s těmito
skutečnostmi jsem se denně stýkal.

Ing. Antonín Konečný
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